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-לצוקבמלאכהמוסיףשהואפ"אע.)מותריהכלבהוהוסיףגדולהלקדרהממנהועירה
נמצאייבקררההרבהבשרכשישומיתקןמשתבחיותרשהתבשילכיוןמקוםמכלהחול
המלאכהכלוהריהחוללצורךשהיאמהידיעלמתעלההואט"יו-לצוקשהואשמה
אלא,ןהחוללצורךהיה,שהמותרנישולבשעתנפהליסראמיראבל"ןט"יילצירךהיא
:"במתםיבשל

-לצוקאלאמבשלואינואחרותלושישטובביום11לקדרהכללצריךאינואםאבלן

פיעלאףשכשיליןעירובהניחולאשבתלצורךאושניטוביוםלצורךאוהחול
אלאאוכלשאינוכיוןכלוםלומועלת11הערמהאין11מקדרהגםט"ביולאכולשרוצה

."1הבישוללולהתירכדי
הקדרהשנתןשלאחרדהיינואחתבבתהמלאכהכלעושהכשאינואמוריםדבריםבמה
ולפיכךמחרלצורךיןבמלאכהמומיףשהואונמצאמחרלצורךבשרבההוסיףהאשאצל

11מלאכהתוספתי"עומתעלהמשתבחהואעצמוט"ביו11מקדרהשאוכלשמהפ"אע

שהריכלל1הועילוילשבחצריךאינובעצמושהואכיוןכלוםמועיל1הועלוישבחאין
לבשלהלולהתירכדיאלאממנהאוכלואינוט"ביו11קדרהמןכלללאכולצריךאינו

הבשרכלנתןשמתכלהדהיינואחתבבתהמלאכהכלעושההואאםאבלמחרלצורך
אצלהקדרהעמידתדהיינוהמלאכהעשייתבשעתונמצאהאשאצלוהעמידהבקדרה
פ"ואעהיום11מקדרהאוכלולזמר"להערימתמותרכאחתתכולהנעשיתהיאהאש
חלקהשלאלפי11אכילהבשביללבשלהלומותרכ"אעפ11לאכלהכללצריךשאינו

אחריןקינטרם

דמעלתמכלל,ייואלורבינון]המרדכילדעתמותרמעריםשהואמ"אעטירחאדחדהיתרשםואין
:"יק"ודו,מעריםשאינוממעלתעדיףועילוישבחשל

,אחרבתגרבפתנמי.שםו"וטטור,שםמ"ומא"רשבל מדלקמן

,ר"מב'תק'.םלקמןגםוראה,ח"מיתקז" .מלבואילשפחתועבדוקצורךנקדרהף.להוםן.לענ

,א"סע"ושוטור_א,יז[ברייתא]גראלא ט,שםמ"ימא-רגבלב

-

.צ'מקא"מ.שם שםא-מלג

.שסא"ומו"ט.טור,שטמ"ימא"רשבלד ,אימרםדשה"דה"בלה

כשאית)סי"םב"פש"ש'בל-רש,רהצ"םרוקחלד א"מח-פר.ג"מקן-ט.שםח-ך,(אחתבבתמתבשל

.אק"מא"בקוינתבאר,ידעה"ד ט,שםל"רשלז

-

,זק"סא"קיתקז'.םלקמןיראה,שם הבשראתבזהלשבחנפירושמתכךןשאצואףרהיט

,הייםשאיכל

לענין)יאיתא"פשינעת'מושהית.ברעת,בק"סא"מלח םב"פל-רש,(פת

,ד'ק"סתקז'סיא-בתהיבא,טי" ט

-

,(ות'מיהמונכלנהיתשפיסקשמשמע)מן.הםסיף ינתבאר

שםא"קי.ח"'םשםלקמןגםוראה,אק"םא"בקי מק

-

.הנהה"דגק"םא"קותקו'סי, בסלט
א"קיוראה.טרחאככרכלשצרןמפט:בק"םא" ןע,,אק"מ

.במלאכהשמוסיףהואהמעםקר' ,שםא-ת.(אחתבקררהמיתרתשהערמה)ה"מקן-שפ

שאינה)מיםבבישיל.אפלומותרשחה,ד"םלעליראה עמשתבחת
,(ם'מערהימית'" שלאה"דשםי"רשבדעת,יבלברה"רב,ץדף'תוסמא

ב"פאשריהגהות,(להעריםמיתראחתרה.שבקר) מ

.ם'פימקכמהבשםשםא"מ,'"

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

(נילעיל,גןיתל,ילאאף)תשנא'סיואביהל.תועהיוכס תקו'סילקמןואב.לא

.סחוא"לי



תקגמזביוםהלכותע

שמהוכיוןואוכללאכול.צרןשאינוביןלאכולשצריךביןנפשאוכלבמלאכתהתורה
בשבלמוסיףואינובחולשיאכלהבשרשארעםאחתבבתמבשלהואמ"ביושיאכל
]"גמורתר.הה~.הרהדיל
'"עהוא1השהיתרכיוןהחולתזלצורךהבשרשארמבשלשהואבפיויאמרשלאובלבד
אלאכללמעריםאינואםאבל11מקדרהלאכולכללצריךאינובאמתשהריהערמה
כיוןלחוללוצריךשהמותרבפהלזמרמותר11שבקדירהבשרלקצתצריךהואבאמת
מבשלהואהמעםואותובשרלמעםצריךהואשהריכללאיסורחשששוםכאןשאין
:הבשרתישאר'ירעלומתעלהמשתבחהמועםאותווגםהבשרשארעםאחתבבת

מעםומועמיןשנימ"יוליללצורךבשחריתראשוןמ"ביולבשלהעולםנהגוועכשיוז
.וצרןהלילהלצורךשמבשליןבפירושמלזמרנ1הריןואין"ראשוןתכ"ביו1המתבשיל
אצלהעמידוהשכבראחרבקדרהבשריוסיפושלאלהזהירםצריךוגםכךעללהזהירם

שנימ"יובשבילבמלאכהמומיףשהואנמצאמעמאלאממנהאוכלשאינוכיוןהאש
:אחתבבתהמלאכהכלעושהכןאםאלאהערמההותרהולא

-לצוקשהואשניט"יוליל-לצוקראשוןמ"ביואלאכןינהגושלאלהזהירםנכוןיגםח
שישלפי"החוללצורךשניט"ביו11בהערמהיבשלולאאבל]מ"יושמחתמצות
בשרלמעמצריךהואבאמתכןאםאלאהיתרואיןלגמריההערמהואומרים"מחמיריןת

מ"ביואףלדבריהםיחושנפשבעלוכלשביארנוהללודרכיםעלחכמיםלוהתירוואו
:שנימ"יוליללצורךראשון

ומבשלהואילשחריתתןאכילתקודםאלאלהעריםהיתראיןהראשונהלמבראיאףמן

במעודתהוהבשרכלאוכלהיהרוצההיהשאילולוראויהואהבשרשכלבשעה
.צרןהואבאמתכןאםאלאלהעריםהיתראיןשחריתאכילתאחראבל)שחרית
שעושהפ"ואע1האחרב1האפילוחתיכותכמהבקדרהלהוסיףלומותראחתלחתיכה

הבשרריבויידיעלומתעלהמשתבחמ"יושלצורךשמהכיוןמקוםמכלהחוללצורךכן

:")מובום'צורךנחשבהכלהרי

מיןלבשלאמוראבלז)אחתבקדרהאלא])להעריםהיתראיןאכילהקודםואפילוי
כ"אשוההואהקדרותשתישמעםכיוןאחתמכלמעמולמעוםקדרותבשתיאחד

מתבשלתאינההשניתשהקדרהונמצאמאמתיילמעוםיכולמשתיהןשמועםמהכל
אכילתקודםקדרותמיניבכמה]ממעמיםכמה")לבשלמותראבלהחוללצורךאלא

ממעיםואפילוואחתאחתמכלכויתומועם(י)שנימ"יוליללצורךראשוןמ"ביו)שחרית
:עיקרשהיאשביארנוהראשונהמבראלפי")בכךדילתינוק

.וציוניםמ"מיראה.ימיהאה"מוד(ב,מ)ן"רראהמב טעג
א"קיוראה,(ם'ומעראחתבבתמשנתבשל)ה"מקז- .(ז"המרי.משבזהההשחה)מקיא

טור.(אחתבבתכשמתמשל)מהוב"פש"בטרל-רשמד בשארכשמשתבח)

-בשרי .בהיספותח"אופתיםמנחתוראה,ב"מקא-מינה

.יאיה"דא,נספמהמ'הוםראה"גג .ב"מק.סיףא-תעז

הובא.קיב'סיר"חז.ך]ר.א"סח-פך,כתבה"דח-1פח .שםבמל

העימירבעל.שמואלר"הבשםם.מערה"רב,יא'תוסחט

.א"סוי-יו-ויוטוך.(ד,קרץ)ךמחליקתמ"עהלב"ח ,א"מלבושראהנ

כדצגא

"
,מיהל ,ב,טפראנב

.יצטברה"רשם'תוס,שלאה"דשםי-רשגג לע.יראה.ה"מקז-טנד

,-מיתנה"מל' .א"מא-רמנוז

.שםך-מיו עכשלא)שבתלצירךאוגז

כרוקמןןג'ל'תבשרב' .ז"מבתקכז

.שםלעילגםיראה,שםז"מנח



עאתקגמזביוםהלכות

אחראפילוהחוללצוררמורביוםבישלשכבר"בדיעבדאבללכתחלהזהיכליא
קדרהבכלשוניםממעמיםמיניהםאםקדרותבכמהבישלואפילוןשחריתאכילת מידטוביוםבמוצאילאכלםומותר""טובומ,נקדרהמכלכויתעמ.טה~.הרקדרה.

מכלשמעםכיוןחכמיםקנמוהולאבאיסורשבישלפיעלואףכלוםלהמתיןצריךואינו
מאומהמעםלאואפילוהחוללצורךלגמריבישולוהיהולאמובביוםוקדרהקדרה

קודםבישלאםואחתאחתמכללמעוםבדעתוהיההבישולשבשעתאלאמהקדרות
רוצהשהיהבהיתרהיהשבישולוכיוןמידמ"יבמוצאימהםלאכולמותרשחריתאכילת
:נ"אחת.אחתמכללאכול

פ"אע,במעמןןשוויןאחדממין"קדרותישתיהחולנילצורךבישלהאםאבל:יב
אחתמכלכזיתשיאכלדהיינוהערמההיתרממךעלשחריתןאכילתקודםשבישל

""אורחיםלייזדמנושמאלזמרשהעריםאוואחתאחתמכלכזיתאכלאפילואוואחת
אמורהללומאכליםהריאכלשלאביןן"מ"ביומהןשאכלביןהקדירותלשתיואצמרך

שאמרוההערמהלהעריםלעצמוהיתרשהורהכיון"לעולמןביחולאנשי(נ)ולכללו
זהתהיתרממנוילמדואחריםוגםאחרתםפעםלעצמויתירשמאלחושישחכמים

:מידיימ"יובמוצאימהםלאכולמותריםאחריםאבלחכמיםקנמוהולכך

-לצוקמ"ביובמזידהמבשלאבל"לחכמיםכהיתרשעושהשמבורבמעריםזהיכליג
שהואדכיוןעצמולהמבשלאפלומידמ"יובמוצאי,מותריזהתבשילהריהחול

אחריןקינטרם

ובמזיד,בשבתכמזידדינוט"ביודמעדיבבהדיאמשמע;יבגמראיןהנה.'כולעולםגמש'אנש(ב)

שנתבשלמיהדיןדהוא"יא"המנשםוכתב.לעולםלודאסוריזח"שי'בסיל"ץייבשבת
ג"רנבסימןהרימץוםמכל,ייבזהלהץליןיוסףהביתבשםכתבכ"שאחפ"ואע,כלודינובשבילו

שנתבשלדמיבהדיאמשמע,"יבשבילושנתבשלכמידינוביתודאנשיבפשיטותכתבא"יץ"ס

שסבורבמעריםובפרט,ביתויןלאנשיהדיןוהוא,בעצמוכלואלאכאחריםדינואיןבשבילו

:ב"סץח"שיבסימןא"המגשכתבכמו,לוולאחוטאאדםאיןלומרשייךדלא,בהיתרלעשות

,א"ססוףע"שיגט

ב"פש"בישל"מש.שםע"השימשכילית,רבד"מריפשסי '.ם
,ה"מקמוף-מ,מי .ב-[סקנסתתז"סז-שסיא

.ז"מבשםלקמןגםיראה,מ-סקשםז"מסיב ,ב,ץגתראסיג

_שםמ",ינכהיאא"פרמצםראהסיד ,ד"מכתקכזמיע"ישומור.ובלבדה"דשם'תיםהיה

מסיו

-

,ב"מקכשם ז"טפיז

.שם' .שלא.ה"רשם'"רשקרח

.כים'וצמ"מראהסיט תוםע

מחלץהיבאלענין)אדעתאה"מדא,מן'לייב' .(בשבתההזרהלענין)א-סקיענג"סא-מ,(לתהום

.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותלס .ב,יזלג
,אסעיףלד .ב"סקלה
ם"הרמבמשםרבבש"ומה"דצט"סד"יולו

.א"מסתנץמי,ד"מכשםלעלגםוראה.א"נקינתבאר. מלקמן

.א"ומיא"סתקטי" וראה.א"מח.ש'סיל'דלע,בשבתד'מזן'בדכמועא

,א"קו בשם,ץ'מקכתקכז'סיא"מ,שאניה"דשםרשייראהעב

,ץ'.םב"פש"יש ,שםי-רשעג

.ח"מקכשםא"מ,שםש"ש' כאןוראה.א"סח.ש'סידלעיל,בשבתכגידן'בדכמועד

.יצעניםמ"מ.מקץא"קו "רשעה

.שם' הובא,חמיה"הא-רשו.ילקולאא,יזבגמראבעיאעד

,ג-סםתקכזסרע-שו.א"מסיףח-פך,"הםמוףי-1 אמריראה
.קמו."מיםא"חישר''

שטיתו,(במוייבישללענין)א"סשםלעילנעה.לז .כשפילסבישלאסאףלאחוים
שאסיו,(חווהלענין)י-סיסנונר,סילעילנעה.לח ההגואה.הפיספסגלליואה...ביתלבניאף

.סגלל תהלהואהלט

..ל'סישבת'הלב"חלייי



ייייר
"-

חתר-חחיודף יסףונקג.טובוםג,יקסועב

השתםבמדדכמעשהולעשותממדאחרשילמדושמאלחושאקבמדדשעשהרשע
מ"טבישלעברשכברמהעלתםטחכמיםקנמוהולאלכךושבלבואלמשיםעצמו
הוא"הדמורימלשנתאימ1ריעלאלאהקליםמ"1,,מ1ר,אעללק1נמ1ם.דכמראולא

נפשםאוכלמלאכותשארבעושההדיןוכן]ןמ"ושל"גן"ושכןח"שי'בסיש"כמשקנמוען

:שנימוםיוםלצורךאותבשיליןעירוביהניחולאשלאחריושבתלצורךאוהחוללצורך

:סעיפים'טובוטובביוםהתנליןדיןרנקד
לואפשרשאיכיוןשינוישוםלעשותצריךואין"כדרכןכמכתשתהתבליןאתדכיןא

.ידךאםשהרי]מעםוחסרוןהפסדבלאמ"יובערב11נפשאוכלמלאכתלעשות
ושחליימישוםכגוןמעמןהמפיגיןהנידוכיןכלהדיןהוא.מעמןניפיגומ"יומערבאותם

כגוןמ"יומערבך,נידהיהאםמעםמפיגשאינודברמ"ביולדוךאמוראבל"ופלפלין
בקערהןשידוךאו"דיכהבשעתצדהעלהמכתשתהמהכןאםאלאוכרכום,מלח

בולזלוליבאוולא"'מוכיוםהואשהיוםניכרויהיה'כהולהדיכהמדרךשישנהכדי
.מלאכותבשאר
עלחולקיןויש

~
בלאמ"ביוכדרכןלדוכןאמורמעמןהמפיגיןתבליןדאפילוואומרים]'ה

אנואיןנ'מ"יומערבנידךהיהאםמתקלקלשהיהמועםמעםקלקולשמחמתשינוישום
%כיצמרךאםמ"יובערבידעלאכןאםאלאמ"ביוגמורהמלאכהלעשותלומתירים
צריכיםתבשיליןכלשאין,ןלמחריבשלתבשילמיןאיזהידעשלאדהיינוי'מ"ביולתבלין
:~כדכריהמןלהאמירוישתבלין

קצתלשנותלהחמירנוהגיןמין"ביולתבליןיצמרךאםמ"יובערבידעלאאםיאפילוב
ראויוכןיןמ"ליושצריךסמהיותרלדוךשאמורבורין~יהיוכךשמתוךכדי"יבדיבתן
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